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Så här fungerar värmen 
i din lägenhet
– men du kan själv påverka temperaturen

• För att få rätt värme i lägenheten måste både elementen och ventilationen fungera. 

• Termostaten är elementets ”hjärna”.  Termostaten mäter hur varmt det är i rummet 
   och hur mycket värme elementet ska ge. 

• Kom ihåg att elementet kan vara kallt även om det är exempelvis 22 grader i rummet.

• Mät värmen korrekt. Om du har en termometer, sätt den mitt på en innervägg 
   (en vägg mellan två rum).

• Håll fritt framför elementen:

        Täck inte för elementet med gardiner.

        Placera inte lampor, TV, stereo eller liknande nära elementets termostat.

        Ställ inte so� or eller fåtöljer framför elementet.

Tips för att påverka värmen

Ställ inte soff or eller fåtöljer framför elementet.

Placera inte lampor, TV, stereo eller 
liknande nära elementets termostat.

Täck inte för elementet med gardiner.

Vanliga fällor, möblera ej så här

• Mattor på golven gör rummet varmare. 

• Tänk på att ställa soff or, fåtöljer och 
  sängar en bit från ytterväggen.

Det kan vara bra att känna till att det alltid fi nns en fördröjning i värmesystem vilket innebär att det tillfälligt 
kan bli ojämn temperatur inomhus. Det märks särskilt när vädret slår om och är instabilt. 
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• Ändra inte inställningen i ventilerna.
• Håll alla ventiler rena.
• Tejpa inte för ventilerna.
• Kontakta felanmälan om fi lter 
  behöver bytas.

• När du vädrar, gör det snabbt 
  och intensivt. 
• Öppna ordentligt och stäng efter 
  5–10 minuter.

• Stäng av spisfl äkten så fort du är 
  färdig med matlagningen.
• Rengör fi ltret med varmt vatten och 
  diskmedel en gång i månaden.

        Täck inte för elementet med gardiner.

        Placera inte lampor, TV, stereo eller liknande nära elementets termostat.

        Ställ inte so� or eller fåtöljer framför elementet.


